
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt  
Konstituering af rådet, samt budgetopfølgning udsættes til næste møde. 
 

2. Godkendelse af referat 
Godkendt 
 

3. Velkommen til Thomas Krøyer Hindkjær – ny repræsentant for personalegruppen 
 

4. Godkendelse af vedtægter for Kulturskolen Skanderborg (bilag) 
De nye vedtægter blev godkendt. De skal efterfølgende godkendes af kommunalbestyrelsen og sendes herefter til Slots- 
og Kulturstyrelsen til orientering.  
 

5. Strategi (bilag) - Forberedelse af fremlæggelse for Kultur-, Fritids og Idrætsudvalget (november) 
Julie fremlagde udkast til ændringer. Strategien blev gennemgået og tilrettet, med de inputs der kom.  
 

6. Mødeplanlægning kommende sæson (bilag ”årshjul for Kulturskolens møder og andre aktiviteter 2022-2023”) 
Gennemgået og mødedatoer rette til.  
 

7. Samarbejde mellem kontraktholder enheder 
Julie: Der kan til tider være utydelige rammer for kontraktholder enhederne i forhold til, hvem der udbyder hvad. Det kan 
have den konsekvens, at enhederne kommer til at gå ind over hinandens flader. 
Kulturskolerådet anbefaler, at Kulturskolen samarbejder med de andre enheder og fx byder ind med en underviser.  
Idé: Bytte rådsmedlem – hvordan kan vi lave nogle spændende tiltag sammen.  
 

8. Kulturel Kaffeklub 
Hvor er vi i processen: Der er positiv tilbagemeldinger fra dem, der er inviteret. Første møde den 30. august 16.30-18.00 
på Walthers musikcafe. Dette møde flyttes til tirsdag den 20. september kl. 16.30-18.00 
Følgende er inviteret: Lene Høst, Jens Ole Winther, Jakob Thulesen Dahl, Skanderborg Erhverv - Tage Nielsen, 
Billedkunstrådet, Jazzklubben og Østjysk Kulturforsyningen. 
Næste skridt: Udsendelse af officiel invitation til de inviterede (Peter Lundberg). 
 

9. Arbejdsmodel af Maria Steno (Bilag) Hvordan kan vi bruge den strategisk og i praksis.  
Peter L. anbefaler kulturskolerådet at læse den vedhæftede arbejdsmodel. Har man inputs, er man velkommen til at 
kontakte Peter Lundberg. Kulturskolerådet kommer til at arbejde løbende med modellen, fx i forbindelse med en politiske 
fremstilling.  
 

10. Åbent sommermøde (radikale venstre) v. Julie (orientering) 
Peter Lundberg, skulle have deltaget, men på grund af sygdom, deltog Julie. Radikale venstre i Skanderborg har et ønske 
om, at få en større samling på kulturen i kommunen. De ønsker visioner for kulturturen i kommunen. 
 

11. Evt. 
Linda havde et ønske om at Kulturskolen gerne må fylde mere under SMUK byen. Kan man få en kendis til at komme og 
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undervise nogle elever, skal vi have noget for de mindste og skal eleverne være med til at udsmykke byen. Hvordan kan vi 
mobilisere mere kultur. Tages på kommende møde.  
Noder online:  
For at sparre på papir i bedste bæredygtig stil. Tages op på et personalemøde. 
Grib kreativiteten:  
10 SFO’er og klubber i kommune har sagt ja til at være med. Vi starter uge 34 og afslutter slut november. Grib kreativiteten 
undersøger, hvordan vi når nye brugergrupper med kultur.  
Kulturklasser:  
Thomas, som er koordinator for kulturklasser orienterede: I år er der 13 klasser. Alle er meget glade for projektet. Thomas er 
ved at lave en video, som vi glæder os til at se.  

 
 
Kommende møder: 
21. september kl. 18.00-20.30 på Kulturskolen 
12. oktober kl. 18.00-20.30 på Kulturskolen 
9. november kl. 18.00-20.30 på Kulturskolen  
7. december kl. 18.00-20.30 på Kulturskolen 
18. januar kl. 18.00-20.30 på Kulturskolen 
22. februar kl. 18.00-20.30 på Kulturskolen 
19. april kl. 18.00-20.30 på Kulturskolen  
24. maj kl. 18.00-20.30 å Kulturskolen 
21. juni kl. 18.00-20.30 på Kulturskolen. 

 
 

Tina ringer ud, hvis man ikke bekræfter, at man deltager.  
Man skal be- eller afkræfte om man kommer til møderne. 

 
 

 


